
 
 

Aldebrő község Polgármesterétől 

 
 

M E G H Í V Ó 

 

Aldebrő község Polgármestere a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  

2011. évi CLXXXIX. tv. 64. §-a alapján  

a képviselőtestületet 

 

2019. április 30.-án (kedden) 

A Tófaluval tartandó együttes ülést követő időpontra rendkívüli 

 képviselő- testületi ülésre összehívja 

 

Az ülés helye: Községháza, Tanácsterem,  

 

Napirend:   

  

1.) Magda György kérelme 

  

485 hrsz. területből szeretne megvásárolni kb: 20m. 053/15 egy részén pluszba vállalná a területet 

elegyengetését, ahol később futballpályát tudnánk kialakítani. (200-300 ezer Ft ledarálás díj egy 

vállalkozó a tavak-vasút között) 

          Lehetőségek:             a, Eladjuk 

                                               b, Nem adjuk el 

                                               c, Bérbe adjuk 

 

Házától pedig esővíz elvezető árkot szeretne bevezetni a tóba az önkormányzat hozzájárulásával. 

 

2.) Kerepesi Mátyásné kérelme : 

            Aldebrő Arany János út 63 

  

A csapadékvíz befolyik az udvarára, kéri az önkormányzatot alakítson ki megfelelő vízelvezetési 

rendszert. Ő írásban fog nyilatkozni arról, hogy hozzájárul a tulajdonában lévő telekre, ami a háza 

mellett van lehet vezetni a csapadékvizet. 

 

3.)  Tájékoztató a jelzőrendszeri elmaradt díjakról 

4.) Egyebek: 

- beszámoló Tűzoltó Egyesület újjáalakulásáról. 

- Testvér települések látogatási lehetőségének meghirdetése. 

- magyar falu programban szolgálati lakás terv elfogadás, döntés. 

- határozat: az új rendezési terv módosításának szándékáról.  

- határozat az út kivitelezésről( ha addig megérkeznek az ajánlatok)  

 

Aldebrő, 2019. április 25. 

 

 

Wingendorf János sk. 

polgármester 



 

 

 

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó 
 

 

Aldebrő és Tófalu községek Polgármesterei  

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 65. §-a alapján 

bekezdésében biztosított jogkörükben eljárva 

 

a Képviselő- testületek együttes ülését 

 

2019. április 30.-án (kedden) 17 00 órára  

összehívják. 

 

Az ülés helye:  Községháza Aldebrő, 3353 Aldebrő Arany János út 1. 

   

Az ülés napirendje 

 

1.) Beszámoló Aldebrő és Tófalu Községek közbiztonsági helyzetéről 

Előadó: Suszter Zsolt r. alezredes Kapitányságvezető Füzesabony, Fűkő László 

Aldebrői Polgárőr Egyesület elnöke 

 

2.) Tájékoztató a katasztrófavédelem helyzetéről 

Előadó: Nagy Gergely tü. százados, Füzesabonyi Katasztrófavédelmi Őrsparancsnok 

 

3.) Közös működtetésű intézmények gazdálkodásából eredő pénzügyi elszámolás 

Előadók: Ignácz Szabolcs és Wingendorf János polgármesterek 

Előkészítők: Tajsz Ernőné gazdálkodási előadó, Gál Zsuzsanna pénzügyi ügyviteli 

alkalmazott 

 

4.) Közös működtetésű intézményekkel kapcsolatos feladatok, teendők egyeztetése. 

Előadók: Ignácz Szabolcs és Wingendorf János polgármesterek 

 

5.) Egyebek 

 

 

Aldebrő, Tófalu, 2019. április 25. 

 

 

 

Wingendorf János sk.    Ignácz Szabolcs sk. 

Aldebrő polgármestere   Tófalu polgármestere 

  


